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Ynglefugle på tre holme i Bregnør Bugt 

Oprindeligt kort fra Naturstyrelsen. Her med indtegning af navne og tilføjelse af Skovholmen. 

 

Der er tre forholdsvis nydannede holme i Bregnør Bugt. Øerne er ganske lave og uden høj 

vegetation. De er blevet dannet indenfor de seneste årtier gennem materialevandring som følge 

af, at ålegræsvegetationen i Odense Fjord er forsvundet. De to sydligste af øerne er nymatrikuleret 

til Naturstyrelsen. Alle tre øer rummer uhørt store bestande af kystfugle, fx Havterne. Der er alle 

tre beliggende i Kerteminde kommune. 
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Sjældne kystfugle yngler her. 
På baggrund af en henvendelse fra DOF-Fyn har kommunen opsat henstillingstavle om at undlade færdsel 

på alle de tre øer og deres omgivelser 1. marts til 15. juli. Markeret med rød cirkel på tavlen. 

De tre øers ynglefugleforekomster behandles i denne lille rapport. Foto: Niels Andersen. 

 
Havternen finder de tre øers åbne forhold så attraktive, at den her slår sig ned for at yngle i store kolonier. 
Foto: Leif Bisschop-Larsen.   
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439241 Vestermade Rev                         

Areal: 0,2 ha og kystlængde: 220 m.  

Ejerforhold: Naturstyrelsen. 

Beskrivelse: Sandrev med en kerne af vegetation. Beliggende ca. 125 m fra land i en meget lavvandet del af 

Bregnør Bugt. Opstået i midten af 90’erne. Er vel i dag en slags henstillingsområde, hvor færdsel frarådes i 

fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli. 

Ynglefugle 

Meget værdifuld holm, hvor især Havternekoloni er nævneværdig, men også regelmæssig Klydelokalitet. 

Fugleart 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Knopsvane 1 1     1 1 1    1   1 

Top. Skallesluger             1    

Strandskade 1 1   1 1  1 1 2 2   1 1 1 

Klyde 3 2 5    1   4 8  3 1 3  

St. Præstekrave 1 1 1   1     1 1 2  1 1 

Stormmåge      1           

Svartbag   1              

Havterne    7  16 17 8  34 101 1 52 2 14 8 

Dværgterne     1 1     1 1    1 
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Der har været optalt på øen regelmæssigt gennem de seneste ca. 20 år. Udviklingen ses af ovenstående 

ynglefugletabel. Tallene fra 2021 baserer sig på 1 optælling fra den 8. maj. 

Optæller: Anders Vedel. 

Endelig konklusion. Vestermade Rev er betydningsfuld for ynglende kystfugle, her især terner, mens måger 

stort set er fraværende. 

De åbne forhold på Vestermade Rev gør holmen meget velegnet som terneyngleplads. Foto: Kurt Due Johansen. 

Udsnit af ovenstående billede viser uheldig opsættelse af en teltlignende genstand. Billedet er fra 2017.  
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DOF-Fyn rettede i 2018 en henvendelse til Kerteminde Kommune, som derefter har opsat en tavle med 

oplysning om, at sjældne fugle yngler på øen, og at kystfuglenes succes med at få unger på vingerne 

kræver, at de har ro mens de ligger på reden eller opfostrer unger. Der er en opfordring til, at man undlader 

landgang og holder en afstand på 50 m i yngletiden fra den 1. marts til den 15. juli. Det gælder for alle tre 

holme, der beskrives her. 

Vi mener, at denne opfordring bør følges op af Naturstyrelsen med et egentlig landgangsforbud i 

yngletiden, og at øen på grund af de vigtige yngleforekomster af sjældne kystfuglearter bør opgraderes til 

et ø-reservat. 

Vestermade Rev ligger i et meget lavvandet område af Bregnør Bugt. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

904245 Vestermadegyde Rev    

Areal: 0,3 ha og kystlængde: 310 m 

Ejerforhold: Naturstyrelsen. 

Beskrivelse:  En lav holm, bestående af sand og sten. Der er kun meget sparsom bevoksning på de centrale 

dele af øen. Et langt sand- og stenrev ligger i læ ind mod kysten på Hindsholm, der på det korteste stykke 

blot er 110 m væk. Øen ændrer udseende fra år til år og er opstået omkring 1990. Vestermadegyde Rev er 

vel en slags henstillingsområde, da der er skiltet med, at man skal undgå færdsel i fuglenes yngletid. 
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Vestermadegyde Rev. Ligger i et meget lavvandet område. Ø med et 75 m langt rev i læsiden ind mod land. 

Vestermadegyde Rev. Der ses mod vest ind over revet mod Lindø. Foto: Kurt Due Johansen. 
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Ynglefugle 

Af nedenstående tabel fra de seneste år ses, at øen har overordentlig stor betydning som yngleplads for 

Havterne, men også andre kystfugle finder gode betingelser på den lave og vegetationsfattige ø. De store 

måger er totalt fraværende. 

Fugleart 2017 2018 2019 2020 2021 

Ederfugl    1  

Strandskade    2 1 

Klyde  2 1   

St. Præstekrave  1  1 1 

Stormmåge  1 1 1 7 

Splitterne     1 

Havterne 20 185 147 98 85 

Dværgterne 1 2 1 2  

 

2021 tallet baserer sig på 1 optælling fra den 8. maj.  

Optæller: Anders Vedel. 

Endelig konklusion. Ligesom Vestermade Rev mod syd og Skovholmen mod nord er disse øer af allerstørste 

værdi for de ynglende kystfugle. Fuglene kan veksle mellem de tre holme og disse bør overgå til bedre 

beskyttelse som egentlige vildtreservater med adgangsforbud i fuglenes yngletid. 

Der er kun sparsom vegetation, en sjælden naturtype i dag og en rigtig ternelokalitet af national betydning. 
Foto: Kurt Due Johansen. 
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439242 Skovholmen/Alø    

Areal: 0,4 ha og kystlængde: 600 m 

Ejerforhold: Uafklaret 

Beskrivelse: Beliggende ved Midskov. Skovholmen ændrer form over tid og rækker en oddedannelse ind 

mod land, så der nu kun er ganske få meters afstand fra, at holmen bliver landfast. Hvilket ville være en stor 

skam, for så mister ternerne formentlig en potentiel yngleplads. Der er set rævespor på stranden af øen 

under et besøg i 2020. Der er på øen rigtig gode muligheder for, at ternerne kan veksle mellem Skovholmen 

og de to syd for beliggende Vestermade Rev og Vestermadegyde Rev. De har alle sparsom vegetation og 

store parter med sand og sten, som typisk udgør ternehabitat. Som det er nu, er holmen 

henstillingsområde, hvor Kerteminde Kommune opfordrer til, at man ikke går i land i fuglenes yngletid for 

at give de ynglende kystfugle bedst mulige forhold. 

Skovholmen eller Alø ligger blot få m fra kysten på Skoven/Hindsholm. Det foreslås, at spidsen vest for blå 
linje graves væk og materialet anbringes ved Skovholmen. På den måde ville øen gøres mere rævesikker og 
robust. Subsidiært kan også anbringes en flydende rævespærre mellem øen og fastlandet. 

Ynglefugle: Midt i 2000’erne har der været konstante optællinger, som gav store tal for Ederfugl, vadefugle 

som Klyde og Stor Præstekrave, også Hættemågen var ynglefugl. Det var dog især ternerne, der glimrede 

med uhørt høje tal, således Havterne med over 350 par! Desuden Dværgterne. 
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Fugleart 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2012 2016 2020 2021 

Knopsvane   1 1 1 1   1  

Gravand  1         

Gråand   1        

Ederfugl  2 12 19 40 1 2    

Top. Skallesluger   1 1       

Strandskade 2 1 2 3 1 2  1   

Klyde 1 4 9 14 6      

Stor Præstekrave 5 4 3 3 3 2     

Rødben        1   

Hættemåge 5 10 5 58       

Stormmåge    7 6 22     

Sølvmåge    1       

Svartbag   1  1 1     

Havterne 200 365 350 360 122 10     

Dværgterne 2 2 3 2 1 1     

I 2021 har der ikke været optællinger. Og siden 2010 har der ikke været dækning af denne enestående 
lokalitet. Sandsynligvis fordi øen i nogle år var landfast. Måske har man troet, at Skovholmen allerede var 
landfast. Selv i vores ø-optælling i 2021 blev øen forbigået og ikke besøgt. Der mangler simpelt opdateret 
talmateriale. I 2020 blev øen beskrevet som beliggende blot 3 m fra fastlandet, adskilt af en rende. Ved den 
lejlighed blev der som nævnt konstateret rævespor på stranden. Der er lavet aftale om, at Skovholmen skal 
indgå i ø-undersøgelsens sidste år i 2022, så de nuværende ornitologiske forhold kan afdækkes. 

Optællere: I 2000’erne Lars Hansen. 

Endelig konklusion.  
Der er potentiale til store ternekolonier, ligesom flere vadefugle gennem de seneste årtier har slået sig ned 
på øen. Vi foreslår derfor, at øen ophøjes til vildtreservat/ø-reservat, da der ikke hviler anden beskyttelse 
over Skovholmen, da den er beliggende udenfor Natura 2000-området Odense Fjord. Hvilket den i øvrigt 
deler med de to andre holme, der er beskrevet her. 

Skovholmen. 6. juni 2018. Foto: Kurt Due Johansen. 
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Unavngivet ø nord for Nørreby Hals 

 

Kort fra Naturstyrelsen. Her med indtegning af navne. 

 
Geodætisk kort viser den unavngivne ø nord for Nørreby Hals. 

Unavngivet Ø 

Agernæs Flak 

 
 

Nørreby Hals 

Naturstyrelsen ejer den lille ø 

nord for Nørreby Hals, se 

kortene.  

Hele området er en del af Natura 

2000-området N 108 og er EF- 

Fuglebeskyttelsesområde F 76 

”Æbelø og kysten ved Nærå”. Her 

er udpegningsarterne for 

ynglefugle: Havørn, Rørhøg, 

Klyde, Splitterne, Havterne, 

Dværgterne og Mosehornugle. 

Øen er beliggende 390 m nord 

for Nørreby Hals og har ikke 

været en del af DOF-Fyns ø-

undersøgelse i 2021, men der er 

beviser for, at der ikke yngler 

fugle på øen. 

Øen er ikke en selvstændig 

lokalitet i DOFbasen, som der kan 

indberettes iagttagelser fra, men 

fremtræder som en del af Nærå 

Strand/Agernæs Flak. 

Selve øen tjener som rasteplads 

for flere arter, herunder Havørn 

og Skarv.  

I tilfælde af lavvande, tørlægges 

en større del omkring øen og 

området er Fyns vigtigste 

rastelokalitet for Storspove, 

Klyde, Almindelig Ryle og 

Hættemåge.  

Desuden er området Fyns 

vigtigste rasteplads for Gravand. 

 


